4º ano Reiwa
Informativo da 5ª série
Versão
6 de Abril（ qua）

Parabéns pela sua graduação!
Sob o sol quente, o ano novo chegou e a escola voltou à vida. É uma nova classe e um novo começo com
novos amigos. Na 5ª série, há muitas coisas que todos trabalhamos juntos para fazer, como atividades de
comitê, Midori no Gakko e cultivo de arroz. Espero que todos trabalhem sempre de forma positiva não só em
tais atividades, mas também nas aulas e no dia a dia. O título do informativo mensal deste ano é a meta da
série "ESPERANÇA". Gostaria de criar crianças que estejam dispostas a realizar ações que possam dar
esperança aqueles ao seu redor e que continuem a se mover em direção ao que desejam. Pedimos seu
apoio e cooperação ao longo do próximo ano.
Mensalidade de Abril
Refeição ４,８００円
Material １,２００円
Poupança３,０００円
Total
９,０００円

６日（qua）Cerimônia de entrada / Abertura Saída 11:40
７日（qui）３ aulas・Foto de classe
Saída 11:40
８日（sex）３ aulas Saída 11:40
１１日（seg）３ aulas Saída 11:50
１２日（ter）３aulas Saída 11:50
１３日（qua）Início :refeição, Limpeza e aula normal/comitê⑥
１４日（qui） Medição corporal・Teste de visão
１５日（sex）Cerimônia despedida, comitê líderes
１７日（dom）Dia da família Sem TV e Game
１８日（seg）４ aulas haverá refeição Saída 13:05
２０日（qua）Mensalidade,Treinamento refúgio（pessoa suspeita）
２１日（qui）Exame de audição 6 aulas de 40 min Saída 15:15
２３日（sab）Visita escolar separada por bairro 3 aulas Saída 11:40
Assembleia Geral PTA（Reunião de documentos digitais）
２９日（qui）Dia do Showa

☆Sobre a poupança☆
Na

5ª

série,a

começaremos

a

partir

de

Abril

economizar

para

o“Midori no Gakko”, “Viagem escolar” e
“álbum de formatura”. Se mudar de
escola

antes

da

formatura,será

reembolsado após a dedução do valor
que us ou.Obrigada.

＜ Principais eventos de Maio＞
２日（seg）Folg devido ao dia 【23/4（sab）】
６日（sex）Exame de Kraepelin,Trazer o bentô
＊A assembleia geral do PTA será uma
９日（seg）Reunião geral Clube
10 日（ter）～13 日（sex）Visita domiciliar Saída13：15reunião digital
16 日（seg）Débito da mensalidade
17 日（ter）Podar ervas daninhas
26 日（qui）Teste de aptidão física
※A programação pode ser alterada para
evitar a propagação da nova infecção por
coronavírus. Iremos informá-los sobre as
últimas
atualizações
através
do
informativo por e-mail e na homepage da
escola.

Data：23 de Abril（sab）
A visita será separada por bairro. Ao contrário do ano passado, as crianças terão aula regular de 3 horas. Por
favor, verifique o horário de visita , pois varia de acordo com o bairro.
【Kuretake-chō Yahata-chō Nittamachi(呉竹町・八幡町・新田町)】
１ª aula
８：４５～ ９：３０（Aula presencial）
【Yashiki-chō Hogawa-chō Koikecho(屋敷町・芳川町・小池町)】
３ª aula １０：５０～１１：３５（Aula presencial）

Sobre o calendário da cidade de Takahama mostrando como é o cotidiano escolar das crianças

Na cidade de Takahama, tomamos uma decisão com base na "figura da criança que queremos criar" específica para
que as crianças possam crescer bem. Olhando para a meta, trabalharemos para ela todos os dias, e a escola, o lar e a
comunidade trabalharão juntos para promover a educação das crianças.
Como meio para isso, a partir de 2015, criamos e distribuímos um "calendário para mostrar o cotidiano das crianças
que a cidade de Takahama quer criar", você pode anotar cronogramas e metas, etc. para a evolução de seus filhos.
Esperamos que este calendário sirva de guia para as crianças verem todos os dias e seja uma trajetória de crescimento
infantil.

Sobre o Midori no Gakko
O Midori no Gakko deste ano será realizado nos dias 19 de Junho (dom) e 20 de Junho (seg)
na Asahi Kogen Nature House na província de Aichi. A folga compensada devido ao Midori no
Gakko será no dia 21 de Junho (ter). A programação pode mudar dependendo da disseminação
da infecção pelo novo coronavírus. Os detalhes serão anunciados em meados de Maio.

Sobre os formulários a serem entregues:
＜Sobre a pesquisa de ambiente familiar＞
Entregaremos o Cartão de pesquisa de ambiente familair que você escreveu no ano passado. Se houver alguma
alteração, corrija-o de caneta vermelha e entregue-o ao professor responsável. Prazo dia 8（sex）

＜Sobre o Questionário de saúde＞
Distribuímos um Questionário de saúde. Por favor, preencha os itens necessários na lacuna da 5ª série e envie para o
professor responsável. Há também o verso, por favor, não se esqueça de preenchê-lo.Prazo de entrega dia 8（sex）

Pedido:
◆ Os cadernos de japonês, caligrafia, matemática e estudos sociais serão comprados a granel para cada série. Quando
acabarem de usar, providencie seus cadernos com a mesma quantia de quadrados. (A capa pode ser diferente)
◆ Verifique e reabasteça o estojo.
・ 4 a 5 lápis ・ Caneta vermelha, caneta azul, caneta marca-texto (1 ) * Os primeiros serão comprados pela escola.
・ Borracha (que apague bem)
・ Régua: cerca de 15 cm
◆ Traga um lenço, tissue de papel e máscara todos os dias. Por favor, coloque uma reserva na mochila escolar.
◆ A partir da 5ª série, o Comitê irá começar. Nos dias em que houver comissões e clube, as aulas serão ministradas por
6 horas às segundas-feiras.
* Há muitas submissões no início do ano. Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas agradecemos sua colaboração.
Por favor, escreva o nome em todos os novos livros, cadernos e todos os seus pertences.
◆ Por favor, veja a homepage do Yoshihama Shogakko. Poderá ver as notícias e o estado da escola.
◆ Informações da comunidade para crianças podem ser encontradas no Loilo-Shared dentro do-R45

☆Apresentação dos novos professors responsáveis☆
Classe 1

杉山

梢（Suguiyama Kozue）

Eu vim do Takahama Chugakko. Também sou graduado pelo Yoshihama Shogakko. Vivênciei no mesmo espaço por
6 anos. Há muitos lugares que são os mesmos daqueles dias, e estou profundamente comovido por ser uma escola
tradicional. Gostaria de passar um tempo divertido com as crianças da 5ª série. Obrigada.

Classe ２

吉原

大貴（Yoshihara Daiki）

Prazer em conhecê-los. Estou muito animado para passar este ano importante com todos vocês. Farei o meu melhor
para apoiá-los para que possamos nos divertir juntos e criar a melhor série. Estou ansioso para vê-los crescer como
série superior. Estou ansioso para trabalhar com vocês esse ano.

Classe ３

新美

有希（Niimi Yuki）

Prazer em conhecê-los. Estou muito animada para passar o ano com vocês. Espero que possamos aproveitar a vida
escolar que começa a partir de agora. Além disso, estou feliz em vê-los de perto enquanto vocês evoluem como série
superior. Estou ansioso para trabalhar com vocês esse ano.

Classe ４

岩月

剛（Iwatsuki Goro）

Continuando desde o ano passado, serei o responsável pela série. Estou muito feliz por exercer esse cargo por 3 anos.
Todos os professores vão trabalhar duro para essa série maravilhosa com crianças maravilhosas. Há também eventos de
hospedagem para alunos da 5ª série, e muitas vezes pedimos aos pais que colaborem conosco. Obrigado por seu apoio e
cooperação contínuos desde o ano passado.

